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Smlouva ć,.2015/2/L4

sMLoUvA o PoSI(YTNUTÍ DoTACE
azavtenápodle $ 10a zákona č.250/2000 Sb., o tozpočtoých pľavidlechuzemnich ĺozpočtu,

v e zněni pozděj ších předpisri

mezí nlže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec naďSázavou
zastoupené Stafostou města Mgľ. Maĺtinem I(ađĺnožkou
ICO:00232904
se sídlem: KNáklí 404,257 41'TýnecnađSázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., okĺesní pobočka v Příbľami, Týnec nadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359 /0800

jako poskytovatel na stľaně jedné (dále jen,'posĘtovatel')

a

z. Škola TAEKwoN_Do HwA_RANG
zastoup enä Jaĺoslavem Vomáčkou
IC: 61,389722

se sídlem:Ye'1ražkova 1035, 150 00 Pľaha 5
číslo účtu: 231'247262/0300

jako příjemce na stľaně dĺuhé (dále jen,,příiemce')

Čbnek I.
Předmět smlouvy

1,.1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podpoľu
(dotaci) v nlže sjednané o7ši a příjemce se zavazuje tuto dotaci použit pouze
ke sjednanému účelu a spLĺrit další povinnosti plynoucí pĺo něho z této smlouvy'

1.2 Dotace je ve smysIu zákona č. 320/2001 Sb.' o Íinanční kontĺole ve veřejné spĺávě
a o změně některych zákoĺű (z'ákon o finanční kontĺole) v platném znětll, veřejnou
fiĺnaĺnč;ĺĺpodpoĺou avztahuji se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Neopĺávněné použiĺ dotace na 1ný než sjednaný účel nebo zadržení pľostředků pati1cích
poskytovateli je poľušením tozpočtové kázně ve smyslu $ 22 zákoĺa č. 250/2000 Sb.,
o rozpočto1ých pĺavidlech územních ĺozpočtu, v platném zněnĺ.

vYRíz rľĺ
2 ł, 

"06.

1,.3

Stánka1' z 4



\-I

2.2.

2.1

2.3
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3.2
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Čbnek II.
Úč.l dotace

Dotace je poskytová ĺa ýhtadně k účelu uvedenéĺn v podĺobném položkovém ĺozpočtu,

kteqý je ptĺiot'o.' č. 1této smlouvy dle pĺavide1 Pĺogľamu dotací na ĺok 2015 pod bodem

z _' áu"" pĺo đěti a veřejnost nebo ák.e ĺýnzně propaga1ící město, ktetého má být

dosaženo od okamžíku poskytnutí đotace do 31"1'2'201'5'

Příjemce je povinen poažít dotaci poaze kúčelu specifikovanému včl' II' odst' 2'1'

ľo.Lyt rote flnančn pĺostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použíty

pouŻe v souladu s písemnou žádosú' příiemce'

Z poskytnuté dotace ĺe|ze hrađĺt zejména:

a) pokuty a sankce
b) iplátky finančních závazkű a leasingové splátĘ

"j iury 1ś '6nt"" věcných ."rr,, .oňěźicipoĘádaných č1spoĘořádaĺých příjemcem)

á1 
""qp".izuované ýdaje (tj.ýda1e,kteĺé nelze účetně doložit)

Čtánek III.
Povinnosti příiemce

Příjemce se zavazu)e uvádět město Týnec nad Sázavo| iako po-skytovatele dotace

,ru',rš".h ptopag^čn h matetĺá|ech ke své činnosti' jakož i při všech veřejných

vystoupeních příjemce.

ozĺámitposkytovateli změnu adĺesy sídla a dalších údajů uvedených ve smlouvě, dojde-li

k nim v ďobě ba 1"1ĺľ'o uzavieĺĺ a" ĺpneľ'" vyučtování dotace, a to ĺejpozději do 10-ti

dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Při své činnosti, ke kteĺé použije dotaci, plĺrit veškeĺé povinnosti stanovené obecně

zävazĺýmípľávními předpisy, tj.'ze1ména ,^ií'ĺt veškeĺá potřebná povolení příslušných

orgánt státní spĺáry i *-"źpraory, őodtžovat veškeľé televantní obecně závazné pńvnĺ

płäapi.y včetn8 pńvĺĺchpředpisů ĺ7daných městem Týnec nadSázavow.

Čhnek IV.
Výše čeľpání dotace

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci ve lyši 3 000 Kč (slovy: tři tisíce koĺun

česĘch).

Celá dotace ve qýši 3 000 Kč (slory: tři tisíce koĺun českých) 1e krytá z tozpočĺl města

Týnec nadSázavou.

Poskytovatel ĺozhodl o přidělení dotace v Zasupitelsťyu města Týnec ĺađ Sázlvou dne

13.4.2015 usnesením č. ZM201'5 l 5 / 1'6'

Dotace bude poskytnuta jedno rázově foĺmou bezhotovostnfüo bankovního převodu

na účet příjemce orrád..ry v záhlavítéto smlouvy, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy

oběma smluvními stĺanami'

4.3

4,4.
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4.5.

5.1

5.2

5.3

V případě, že píĺjemce použije finanční pĺostředky v Íozpofu s touto smlouvou nebo
nevyčerpá všechny poskytnuté fnančnl pĺostředky na Stanovený účel, je povinen vĺátit
poskytovateli takové finančnl pĺostředky bezhotovostním bankovním převodem na účet

poskytovatele uvedený v záh|avi této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnri od doĺučení
písemné ,ýr"y poskytovatele k )ejich vtácení.

Čhnek V.
Vyúčtování

Po ukončení rcallzace akce přeďoži pÍíjemce poskytovateh bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 37'1'.2076,výčtováru včetně stručného hodnocení činnosti příjemce
za příslušné období.

Vyučtování bude pľovedeno foĺmou kopií písemností majícich náIežitosti účetních
dokladů poďe zvláštĺích pńvrĺch předpisů s označením účetĺrího dokladu a po|ožky,
kteń byla z poskytnuté dotace uhtazena, včetně kopií wýpisů z učťu příjemce
ptokazljícich p oužití dotace.

Příiemce je povinen vést řádnou a oddělenou evideĺcí četpánĺ dotace v souladu
se zákonem č, 563/1991" Sb., o účetnicwí, ve zněni pozdějších předpisů.

ČHnek VI.
časové užití dotace

6.1'. Finanční pĺostředky poskytnuté jako dotace v souladu s touto smlouvou jsou k použití
do 31,1Ż2015

ČbnekVII.
Kontľola

7.1. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o ŕinanční kontĺole ve veřejné
sptávě a o změně někteqých zákonű, ve zněni pozdějších předpisů, opĺávněn pĺovádět
u příjemce kontľolu účetnicwí, případně dalších skutečností osvědčujících dodůovánt
ustanovení této smloury.

7.2. Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli veškeĺou nutnou součinnosti při pĺovádění
kontľoly podle č1. VI. odst. ó.1. a poskytnout mu k tomu účelu veškeĺou potřebnou
dokumentaci, včetně účetních, finančních a statistických ýkaz'Ů, hlášení a zpt^v, a to
po dobu 5 let, po kteľou je příjemce povinen dle $ 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č.563/1,991, Sb., o účetnictví' vplatném zĺěni, uchovávat účetní záznamy a a íčetnl
đoklady.

Čhnek VIII.
Sankce

8.1 Příjemce podpisem této smlouvy beľe na věđomí, že každé poĺušení povinností poďe
této smlour,y je považováno za ponršeđ tozpočtové kázně dle ustanoven $ 22 zákona
č'250/2000 Sb., o tozpočtoých pĺaviďech azemnlch rozpočtů, ve zněĺí pozdějších
předpisů, a poskytovatel je opĺávněn požadovat úhĺadu odvodu za porušeni ĺozpočtové
kázně ve výši neopľávněně použiých nebo zadržených pĺostředků.
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8.2. Za prodjeĺĺs odvodern za poĺušení ĺozpočtové kázněle přílemce povinen zap|aĺt penále

ve wýši 1 pĺomile " 
ä,Ę:d" odĺl za i;;i a",' p'oá"ní,'nejĘŕš" však do qýše tohoto

odvodu.

Porušenípovinnostíuvedených-včlánkuIII.odst,3,1'.a3.2.jepovažováĺo'z'améĺě
zävažĺépoĺušení ĺozpočtové kázně "" J;;h í 

'o"" 
odst. ó zákoĺa č' 250/2000 Sb''

o ĺozpočtowý.l, prurriä" ch uzemĺích '""p;!'ůr 
ł''.zĺěnl pozdějších předpisů' V případě

ooĺušení těchto p""-;;; se uloží pří1e_ĺici oj"od za poiušerĺ ĺo"potto''é kázĺě ve qýši

\O o/o ,poskytnuté dotace'

Čbnek IX'
Zźtvércćĺá ustanovení

Yzälemnáptávaapovinnostiúčastníkův,této.'-"^:Ľľslovněneupĺavenáseřídí
ořísĺušnÝmi pr'ávnimlpředpisy, zejména zákonem o'o"počtowých pravidlech územních

'ro"poetn a otčanským zákoníkem'

Příjemcejepovinenbezzbytečnéhoodkladuinfoĺmovatposkytovateleosvépřeměně
(füzi, rczđěIení apod.) či vśtupu d" üř;ä;;". Vpřípađě pĺ"ńo"y přílemce pÍecházejí

;;;;";;;;il"'ł z této smlouvy ĺa ptäv ĺllbo nástupce'

Příjemcebeĺe.navědomí,źetatosmlouva,iakoźidalšídokumentySplněnímtéto
smiouvy .o.rrr'."1r.i-ř,äJ',^i ł,ĺP"d;";;i"'.Ę""*el kdispozici, !śou infoĺmacemi'

kteĺé !e poskytovaŕr_|""-9" po.ty*oo, ;łau"#'^, popř' z""ř"jnlt' na zá|ďadě zákoĺa

č. 106llgggsu., o' ,rrolodném přístupu k infoľma cím,łe zĺění pozdějších předpisů'

Příiemce beĺe na vědomí, že v płíp.ađě zjíśtěn.závaźĺých nedostatků płí rcahzaci akce'

včetně nedodĺžení ;;;í"" oa"irđaĺ-'ąÄctování posťytovaných finančních pĺostředků'

ie ooskvtovatel opľávněn lryioučit " "á'ä;ř;ä 
ä;""'letech jeho žádosti o poskytnutí

äoiu.. z pľo.tř"dĹ'i poskytovatele'

Tatosmlouvaievyhotovenavedvoustejnopisech,znlchžpojednomstejnopisuob&ží

9.1

9.2

9.3.

9.4.

9.5.
kažđá ze smluvních stĺan'

9.6. Sm1uvní stÍany shodně pľohlašujĹ že.isou způsobilé k ::ľ'" pĺávnímu jedĺánl' že sl

smlouvu před jejím,niöiá p1;e"ĺ1il;í"'ś 1|í a s 
'jejím 

obiahem souh'así' a že ji

azavtajísvobodně 
^ 
; 
^ź;ě'Nu 

jĺku" .ŤJ;;á;r,2n" pĺĺp";ují své vlastnoruční podpisy'

q'ą ' ('nadSázavou dne
zog

V Týnci nadSäzavou dne !4. ŕ Ż,{ V Týnci

Mgĺ. Maĺtin ĺ{adtĺoźka Jaľoslav V

staĺosta

posĘtovatel
příiemce

Ęff.i'Jł":älľä'"trjľ
,ĺľjS'i Ĺl TÝr'{ b]C ľ'lAD sŕ\ ZÄV0 ĺ_j

I( Náklí 40'Ą.

ł':,'l 4t Týnec nad Szĺzavort
-i-

|ą
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Rozpočet

šxo
lČ: et

tabulka C

LA TKD HWA-RANG
l}g722 tcł.:603 zal zos

E-mail: hwa-ĺln g@volny.cz
Wľvw. h waĺan g'taekwo n do. Cz

ru.cŚ Vo l"ĺ o3 XLt2oVvplnil / telefon r\É
\\-,a. -Ovr -a,Subjekt -gy-€.

z: t,.l\Název akce: 'Tü unłc
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